diário de bordo
Jürg Kirchhofer

O empresário, dono do grupo
Kirchhofer, com oito lojas
de luxo em Interlaken,
Grindelwald, Jungfraujoch e
Brienz, na Suíça, conta sobre
a sua maior paixão: trabalhar
a arte da relojoaria de luxo
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Jürg Kirchhofer
Jürg Kirchhofer é empresário,
dono do grupo Kirchhofer, e possui
oito lojas de luxo em Interlaken,
Grindelwald, Jungfraujoch e
Brienz, na Suíça, entre outros
empreendimentos. Possui mais de
50 anos de experiência no ramo
da relojoaria, 500 relógios em sua
coleção pessoal, e é um grande
incentivador do turismo na região
em que vive e trabalha.

Harder Kulm ( o mirante
de Interlak en) e o panorama
do restaunte

e e o cenário de sonhos de
A beleza, a tranqui lidada parte
Interlaken estão por tod

Casin o Gal lery e sua dá
majestosa vitrin e! Não
para resistir

de sonhos!
Interlaken: um destino
Suíços, mesmo durante as estações mais quentes.
Eu e minha família temos sorte de não enfrentar os
problemas das grandes metrópoles, como trânsito,
poluição e longas filas em restaurantes e atrações,
ao mesmo tempo em que dispomos das facilidades
e comodidades das grandes capitais, com serviços,

produtos e infraestrutura impecáveis. Recebemos
turistas de todos os lugares do mundo durante o
ano inteiro, que chegam de avião (com conexão em
Zurique) ou de trem, em uma rota que liga Interlaken
à Paris. Uma infusão de culturas e costumes que só
me deixa ainda mais orgulhoso, afinal, contribuo de
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ão sei exatamente
quando começou
o meu amor por
este ofício cheio de
detalhes e de destreza. Ainda que
eu tenha nascido em meio às
engrenagens e começado a ajudar
os pais na produção de relógios e
tudo tenha acontecido de forma
natural, comecei desde muito
cedo a admirar e gostar da arte
da relojoaria. A diferença entre
mim e os outros é que fiz disto
o meu motivo de vida. Quando
contabilizo mais de 50 anos de
experiência vejo que eu meu
trabalho se transformou em maior
paixão. Minhas oito lojas, que
levam o sobrenome da família,
estão todas instaladas na região
de Interlaken, onde nasci e vivi
a maior parte da minha vida .
Hoje em dia moro em Sachseln, a
cerca de uma hora de Interlaken,
outro lugar encantador. Claro que
o cenário ajuda. Mais do que a
“Cidade do Relógio”, como ficou
mundialmenteconhecida pela
facilidade com que as pessoas
podem encontrar peças de
qualquer marca, famosas ou não,
Interlaken é o ponto de partida
para tudo que construí, é o início
da minha história e onde minha
família escolheu estabelecer a
nossa empresa. Aninhada entre
dois lagos cênicos – Thun e
Brienz –, a cidade é emoldurada
pelo famoso trio de montanhas
Eiger, Mönch e Jungfrau, com
seus picos nevados. A paisagem,
quase idílica, só reforça (e não nos
deixa esquecer) a beleza dos Alpes
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forma sistemática com os meus
empreendimentos e com os sonhos
de consumo que proporcionam,
para que Interlaken seja escolhida
como o destino de tantos viajantes.
E isso vai além de vender produtos!
Muitas vezes recebo grupos
interessados nas histórias de nossas
peças famosas, como o relógio de
um milhão de dólares, incrustado
de diamantes, que está exposto
na maior loja de nosso grupo – e
à venda, claro. Em disseminar
o legado que recebi, me divirto
contando histórias sobre a produção
e o funcionamento dos relógios
artesanais. Os meus modelos
preferidos e a minha coleção
pessoal, atualmente com 500 peças,
também ganham vida quando
conto a cada um dos interessados
como tudo começou... Também
faço questão de atender qualquer
pedido dos meus clientes, desde
reservar mesas em restaurantes até
indicar médicos e agendar passeios.
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Vista externa da deslumbrante loja
Haute Horlogerie
Afinal, trabalhar com turismo é receber bem, é ser
mais do que anfitrião. É se abrir para o mundo,
reconhecer a felicidade do outro e ter a chance
de conhecer pessoas do mundo todo. Cada qual
com os seus sonhos e desejos! Aos 65 anos de
idade, sinto que a vida acaba de começar! Tenho

muitos projetos para colocar em prática e ideias que
não param de surgir! Convido a todos a partilhar da
minha história e conhecer Interlaken, uma cidade feita
de pessoas amigáveis, serviço impecável, gastronomia
irresistível e, claro, marcada pela pontualidade que
tornou os suíços famosos pelo mundo afora!”
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